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Information
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Kategorier: Stugor
Position: 55.5957,14.2105

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S11001?A=2043646

Beskrivning
Fin stuga i naturskön omgivning alldeles i närheten av
Gyllebosjön och Gyllebo naturreservat. Vid Gyllebosjön finns det
en liten strand med badbryggor och man kan ta sig runt sjön på
fina vandringsleder och stigar i härlig naturmiljö. Sjön erbjuder
också fiske och roddbåt ingår när obligatoriskt fiskekort löses. Till
havet och den härliga vita sandstranden vid Rörum är det cirka 10
minuters bilfärd. Här finns också mysiga Knäbäckshusen och
strax norr om Rörums Strand skymtas berget Stenshuvud med
dess nationalpark och besökscentrum Naturum. På Österlen finns
det gott om utflyktsmål såsom medeltidsborgen Glimmingehus,
Kiviks Musteri, bilmuseum Autoseum i Simrishamn, Ales Stenar
vid Kåseberga och sommartid kan ett besök på Tosselilla
sommarland vara uppskattat av den aktiva familjen. Besök också
gärna några av alla de gårdsbutiker och gallerier som finns
utspridda i området. Vill man ta det lugnt är det perfekt att koppla
av på stugans mysiga terrass där det finns utemöbler och grill för
trivsamma stunder tillsammans. Stugan har tre sovrum med två
enkelsängar i vardera rum. Allrummet är i en öppen planlösning
med en köksdel och är inrett med en mysig sittgrupp och öppen
spis. Badrum med vaccuum WC. Möjligt att låna barnstol
barnsäng efter överenkommelse. Det finns gungor utanför stugan
och en lekplats ett stenkast bort. Stugan är fritt belägen på en stor
härlig grästomt. Stugan bredvid har husnummer S11000 och kan
samhyras vid större sällskap.
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